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ویژه نامه گیاهان دارویی/ 91بهار/ 2شماره / دهم ه چهاردور/ یافته 

18/11/90: ، پذیرش مقاله2/9/90: دریافت مقاله
مقدمه:Satureja hortensis L ، سانتیمتر که بـه دلیـل دارا   30تا 10داراي ساقه اي منشعب به طول سالهکیگیاهی است علفی

در سال هـاي    . آن باریک و بلند است     هايبرگخاکستري ، ازگونه هاي مشابه قابل تشخیص می باشدو           بودن ظاهري به رنگ سبز متمایل به      
بـه اثبـات     گونهسی، ضد التهاب، ضد باکتري، ضد قارچی، ضد اسپاسم، تقویت کننده معده و تسهیل کننده هضم این                  واخیر خواص ضد ویر   

.رسیده است
  نوع و مقدار ترکیبات اسانس گیاه مـرزه تابـستانه در دو مرحلـه فنولوژیـک رویـشی و      این تحقیق با هدف بررسی: هامواد و روش

طور تصادفی از ارتفاعات شاطر آباد در دو مرحلـه     ه  نمونه ب  30جهت شناسایی میزان درصد ترکیبات اسانس گیاه تعداد         . زایشی انجام گرفت  
جهـت شناسـایی ترکیبـات تـشکیل دهنـده        . اه کلونجر تهیه شد   توسط دستگ فنولوژیک رویشی و زایشی گیاه برداشت شد و اسانس آن           

از روي الگوي خروج آلکانهاي نرمال و شاخص بـازداري  GC/MSاستفاده شد در تمامی طیف هاي داده شده GC/MS اسانس از دستگاه 
.طیف ها ، اندیس کوواتس براي تک تک پیک ها  محاسبه گردید

 به ترتیـب  )  مرحله زایشی(و بعد از گل دهی    ) مرحله رویشی (و مرحله فنولوژیک قبل  از گل دهی       میزان اسانس کل گیاه در د     : هایافته
کـه  بـود ترکیب 19ترکیب و براي مرحله زایشی 27تعداد ترکیبات شناسایی شده در مرحله رویشی       .  بود) حجمی-وزنی(در صد  4/0و   5/0

.اسانس گیاه شناسایی گردید% 98بر اساس آن نزدیک به 

نتایج نشان می دهد که از نظر نوع ترکیبات اصلی اسانس گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله رویـشی و زایـشی                   : گیريحث و نتیجه  ب
توجهی ندارد، اگرچه از نظر تعداد ترکیبات شناسایی شده تغییرات نسبتا زیادي در دو مرحله فنولوژیک ذکر شـده دیـده مـی                       تفاوت قابل   

آمده از این تحقیق نشان داد که سه ترکیب اصلی اسانس گیاه  مرزه تابستانه به ترتیب تیمول، گاما تـرپینن،  و                       همچنین نتایج بدست    . شود
کارواکرول می باشد که خواص ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی آنها، خاصیت دارویی و اثرهاي درمانی اسانس این گیاه  را  بطـور                       

.کامل تایید می کند
تیمول، کارواکرول، گاما ترپینن، مرحله فنولوژیک، مرزه تابستانه: کلیديي هاواژه،Satureja hortensis

چکیده
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مقدمه
در چهـارچوب   جنس مرزه متعلق به تیره نعنـاع اسـت و           

گونـه 14در ایـران ). 1(گونه می باشد235داراي وسیع خود 
ري گونه آن انحصا9چند ساله دارد که وسالهیکعلفیگیاه

عمومـا گونـه هـاي ایـن جـنس در منـاطق             ). 2(ایران هـستند  
معتدله گـرم و مدیترانـه اي رشـد مـی کننـد و در ایـران نیـز                 

یکی از گونه هاي این جنس مـرزه     . پراکنش نسبتا زیادي دارند   
مـی باشـد   .Satureja hortensis Lتابستانه با نام علمـی  

).3،4(است و در ایران نیز رشد می کندکه بومی اروپا
انـد کـه   بیان داشتههمکارانوبهروانسورمقی،صالحی

تهـوع،  کرامـپ، عضالنی،دردهايدر درمانتابستانهمرزهگیاه 
هـضم  همچنـین دارد وکـاربرد اسـهال وعفـونی هايبیماري
وضدسـرطان، محـرك  ضددرد،آور،خلطآور،ادرارغذا،کننده
هـاي کیـب ترسفیدکن و همکاران ). 5،6(باشدمیمعدهمقوي
را جزو ترکیبات اصـلی جـنس مـرزه   کارواکرولوتیمولفنلی

میکروبی ترکیبات شیمیایی اسانس    اند و اثرات ضد   معرفی کرده 
Satureja bachtiaricaدو گونــــه  Bungeو

Satureja khuzistanica Jamzadدیـسک را با  روش
Micrococcusرم مثبت ،نوع باکتري گ5بر روي وژنیدیف

loteus،Bacillus cereus،Bacillus subtilis ،
Staphylococcus sp Staphylococcus areous و

Kellebsiella oxytocaسـه نـوع بـاکتري گـرم منفـی     

،Kellebsiella pneumonia ، Pseudomonas

aeroginosaآزمایش کردند .
اي مالحظـه لقابـ میکروبـی ضـد اثـرات نتایج نشان دهنده

آنتـی بـراي توانند بـه عنـوان جـایگزینی مناسـب    هستند که می
درروزبـه روزآنهـا بههاباکتريمقاومتکهسنتزيهايبیوتیک

بـر   نظري و همکاران با آزمایش    ). 7(حال افزایش است به کار روند     
به ایـن  Satureja khuzistanica Jamzadاسانس گونهروي 

س آن داراي خاصـیت کـاهش دهنـدگی         اند که اسان  نتیجه رسیده 
و همکاران اثرات ضـد      1بویراز. )4(باشدگلوکز  و تري گلیسرید می     

را بـر روي دو  .Satureja hortensis Lقارچی اسـانس گونـه   
ــارچ  ــه ق mali Alternariaو  Botrytis cinereaنمون

را جـزو  ٣کارواکرولو٢الهوجی و همکاران تیمول). 8(نشان دادند
معرفـی کـرده   Satureja hortensis L.بات اصلی اسانس ترکی

). 9(اند و بر خواص ضد قارچی آن تاکید کردند
باهر و همکاران ترکیبات اصلی اسانس مـرزه تابـستانه را           

و 5باســر). 2(معرفــی کردنــد٤تــرپینن–گامــاوکــارواکرول
منطقه مختلـف    20همکاران اسانس مرزه تابستانه زراعی را از        

مورد بررسی قرار داده اند و مـشاهده نمودنـد کـه در       در ترکیه   
تمامی نمونه ها ترکیب کارواکرول بیشترین در صد را به خـود            
اختصاص داده است ولی در نمونه هاي وحشی ترکیب تیمـول           

بـه طـور    ). 10(بیشترین در صد را به خود اختصاص داده بـود           
کـارواکرول  کلـی نتـایج تحقیقـات مـذکور ترکیبـات تیمـول،      

ترپینن را به عنوان اجزاء اصـلی اسـانس مـرزه تابـستانه             -اماوگ
عباسـی و همکـاران در اسـانس نمونـه هـاي          . معرفی می کنند  

زراعی مرزه تابستانه کـارواکرول و گامـا تـرپینن را بـه عنـوان               
بـا توجـه بـه      ). 11(ترکیب عمده اسانس آن معرفی مـی کننـد        

یر و تــاث.Satureja hortensis Lاهمیــت دارویــی گیــاه 
شرایط اکولوژیک بر میزان و نوع ترکیبات اسانس،  این تحقیق           
در دو مرحلــه زمــانی فنولوژیــک رویــشی و زایــشی ترکیبــات  

را بـه همـراه درصـد آنهـا تعیـین و             اسانس گیاه مرزه تابستانه   
. مقایسه کرده است

1 . Boyraz

2. Thymol

3 . Carvacrol

4 . gamma- terpinene

5.  Baser
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هامواد و روش
گونه که ذکر شد این تحقیق با هدف بررسی نوع و همان

دو مرحلــه ات اســانس گیــاه مــرزه تابــستانه در مقــدار ترکیبــ
جهت شناسایی میزان   . انجام گرفت فنولوژیک رویشی و زایشی   

نمونـه بـه     30درصد ترکیبات اسانس گیاه مرزه تابستانه تعداد        
-طور تصادفی از ارتفاعات شـاطر آبـاد در مـسیر جـاده مالیـر              

ی متري در دو مرحله فنولوژیک رویش      1900نهاوند و از ارتفاع     
موسسه تحقیقات   1گیاه خانه و زایشی گیاه برداشت شد که در        

هـا در   سپس نمونـه  . ناسایی و تایید گردید   جنگل ها و مراتع ش    
. دماي محیط و به دور از نور و رطوبت خشک گردیدند

بـا یکـدیگر مخلـوط    ها پس از خشک شدن خـرد و    نمونه
جهـت  . گرفته شـد   2شدند و اسانس آن توسط دستگاه کلونجر      

هـا از دسـتگاه   تـشکیل دهنـده اسـانس   اسـایی ترکیبـات  شن
GC/MS     ــاد ــه جه ــسته ب ــی واب ــان داروی ــشکده گیاه پژوه

دسـتگاه گـاز کرومـاتوگرافی اسـتفاده        . دانشگاهی استفاده شـد   
Agilentشده از نوع  متـر، قطـر   30با ستون به طول 6890

میکرومتر از نوع25/0متر و ضخامت الیه میلی25/0داخلی 
HP-5MSبرنامه دمائی ستون به این نحو تنظیم گردیـد        . بود :

درجه سانتیگراد و توقف در این دمـا بـه           50دماي ابتدائی آون    
درجـه سـانتیگراد در هـر        3دقیقه، گرادیـان حرارتـی       5مدت  

15درجـه سـانتیگراد بـا سـرعت        240دقیقه، افزایش دمـا تـا       
ه درجه سانتیگراد و سـ 300درجه در هر دقیقه، افزایش دما تا     

درجـه   290دمـاي اتاقـک تزریـق       . دقیقه توقـف در ایـن دمـا       
سانتیگراد بود و از گاز هلیوم به عنوان گـاز حامـل بـا سـرعت                 

طیـف نگـار    . میلی لیتر در دقیقه اسـتفاده گردیـد        8/0جریان  
ــدل   ــتفاده م ــورد اس ــی م Agilentجرم ــاژ  5973 ــا ولت ب

و دمـاي  EIالکتـرون ولـت، روش یونیزاسـیون   70یونیزاسیون  
در تمـامی طیـف     . درجه سانتیگراد بود   220بع یونیزاسیون   من

هـاي  از روي الگـوي خـروج آلکـان   GC/MSهاي داده شده 

نرمال و شاخص بازداري طیف ها ، اندیس کوواتس بـراي تـک             
تک پیک ها  محاسبه شد سپس بـا تطبیـق انـدیس کـوواتس               
محاسبه شده و طیف مربـوط بـه آن بـا کتـاب هـا و مراجـع و          

ه بـه چهـره طیـف هـا بـا اطالعـات کتابخانـه اي                مقایسه چهر 
Wileyکامپیوتري  Adamsو کتـاب  275 و دیگـر  2004

منابع طیف هـاي مربوطـه بـه هـر جـسم تفـسیر و ترکیبـات                 
١. تشکیل دهنده اسانس و فرمول شیمیایی آنها شناسایی شد 

جهت تعیین فاکتورهاي اقلیمی منطقه مورد مطالعه از 
اسی شهرستان مالیر استفاده گردید آمارهاي ایستگاه هواشن

که بر اساس آن متوسط بارندگی ساالنه، متوسط درجه حرارت 
. ساالنه، و در صد رطوبت نسبی اخذ و محاسبه گردید

سانتیمتري خاك 30نمونه از عمق 10همچنین با برداشت 
اطالعات مربوط به درجه اسیدیته و درجه شوري با استفاده از 

. اندازه گیري گردیدروش عصاره گل اشباع

هاافتهی
بر اساس روش شناختی گفته شده فاکتورهـاي اقلیمـی          

شامل متوسط بارندگی، متوسط درجـه      در منطقه مورد بررسی     
درجه  1/13میلی متر،    317حرارت و رطوبت نسبی به ترتیب       

همچنـین  .درصد محاسبه و تعیین گردیدنـد 46سانتی گراد و 
dS/m13/4 و شـوري آن 96/7درجه اسیدیته خاك منطقه 

میزان اسانس کل گیـاه در دو مرحلـه فنولوژیـک    .تعیین گردید
مرحلـه  (دهـی و بعـد از گـل  ) مرحلـه رویـشی  (از گل دهـی قبل

تعـداد  .  بود) حجمی-وزنی(در صد  4/0و   5/0به ترتیب   )  زایشی
ترکیـب و بـراي     27ترکیبات شناسایی شده در مرحلـه رویـشی         

% 98ترکیب گردید که بر اساس آن نزدیک به          19مرحله زایشی 

1 . Herbarium

2 . Clevenger Apparatus
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.مشخص شده است1که در جدول %) 57/97زایشی و مرحلـه  % 03/98مرحله رویـشی  ( اسانس گیاه شناسایی گردید 
ترکیبات شیمیایی گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله فنولوژیک رویشی و زایشی. 1شمارهجدول

(%)یشیزامرحله (%)یشیرومرحله يبازدارشاخص بیترکنوع فیرد
2/71 20/2 934 -α thujene 1
1/45 1/39 944 -α pinene 2
0/55 0/39 962 camphene 3
3/61 0/41 990 β-pinene 4

- 2/46 994 β-myrcene 5
0/91 1/45 1009 -α phellandrene 6
4/74 2/50 1014 -α terpinene 7
4/97 6/53 1021 para-cymene 8
1/00 0/46 1027 limonene 9
1/33 1/34 1035 1,8-cineole 10

- 0/14 1040 ocimene 11
21/92 9/16 1068 gamma- terpinene 12
0/33 0/21 1091 -α  terpinolene 13

- 0/82 1103 linalool 14
1/31 1/21 1153 nonen-1-ol 15

- 0/27 1187 -α  terpineol 16
0/82 1/81 1252 carvacrol, methyl ether 17

53/39 48/67 1298 thymol 18
89/6 8/96 1301 carvacrol 19

1/93 2/12 1455 caryophyllene<9-epi-(E)-> 20
0/52 0/33 1464 aromadenrene 21

- 0/17 1475 -α humulene 22
1/97 1/81 1520 β-bisabolene 23

- 1/19 1526 delta- cadinene 24
- 1/24 1541 gamma- bisabolene 25

1/08 0/25 1563 spathulenol 26
- 0/54 1571 caryophyllene oxide 27
57/97 03/98 جمع درصد ترکیبات شناسایی شده

گیريو نتیجهبحث 
نتایج تحقیق نشان داد که مهمترین ترکیبات گیاه مرزه 

:تابستانه  در مرحله رویشی عبارتند از

، کـارواکرول   %) 16/9(ترپینن  ، گاما   %) 67/48(تیمول  
%) 20/2(و  آلفا توژن  %)  53/6(، پاراسایمن %) 96/8(

:و در مرحله زایشی  به ترتیب عبارتند از
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ــرپینن%) 53/39(تیمـــــول ــا تـــ ، %) 92/21(، گامـــ
ــارواکرول ــایمن %)89/6(ک ــارا س ــوژن            %) 97/4(، پ ــا ت و آلف

)71/2      .(%
دهد که از نظر نوع ترکیبات اصـلی اسـانس         این نتایج  نشان می    

گیاه مرزه تابستانه در دو مرحله رویشی و زایشی تفاوت قابل تـوجهی             
اگرچه از نظر تعداد ترکیبـات شناسـایی شـده تغییـرات            . وجود  ندارد  

نسبتا زیادي در دو مرحلـه فنولوژیـک ذکـر شـده دیـده مـی شـود       
ترکیـب   19ترکیب و در مرحله زایشی       27ر مرحله رویشی    چنانچه د 

همچنین نتایج بدست آمده از این تحقیـق کـه سـه            . شناسایی گردید 
ترکیب اصلی اسانس مرزه تابستانه را به ترتیب تیمول، گاما تـرپینن و             
کارواکرول مشخص کرده است با نتایج سفید کن و همکاران در سـال             

کارواکرولوکه تیمول1388سال و  الهوجی و همکاران در 1386
را جزو ترکیبا ت اصلی این گیـاه معرفـی کـرده انـد بـه طـور کامـل          
مطابقت نمی کند ولی از نظر نوع ترکیبات اصلی گونـه هـاي وحـشی       

را تاییـد مـی کنـد واز    2004باسر و همکـاران   مرزه تابستانه نتایج 
ی اسـانس بـا     نظر وجود گاما ترپینن به عنوان یکـی از ترکیبـات اصـل            

از نظـر  . کنـد مطابقـت مـی  1384نتایج عباسی و همکـاران در سـال     
و همکـاران 1میزان ترکیبات اصلی گیاه نتایج تحقیق با نتایج گولوس

که مقدار گامـا تـرپینن، پـارا سـایمن و تیمـول را بـه                2003در سال 
اند از نظـر میـزان گامـا        درصد گزارش کرده   29و   3/19،  6/22ترتیب  
و تیمول بویژه در مرحله زایشی مـشابه اسـت و همچنـین بـا               ترپینن  

که میزان ترکیبات مـذکور را بـه         1380نتایج میرزا وهمکاران در سال    
درصد ذکر کرده اند از نظر میزان پارا سـایمن          29و   2/3و   6/2ترتیب  

.و تیمول مشابهت دارد

هـاي بـوم    رسد بـا توجـه بـه ایـن کـه ویژگـی            ظر می به ن 
منطقـه مـی تواننـد بـر کمیـت و کیفیـت اسـانس            هر یشناخت

تفـاوت هـاي موجـود در        گیاهان تاثیر بگذرانند وجود برخـی از      
توان ناشی از تغییـرات     این تحقیق با تحقیقات قبلی را می      نتایج  

و خـصوصیات فیزیـوگرافی منـاطق        اکولوژیک نظیر اقلیم، خاك   
.هاي گیاهی دانستنمونهآوريجمع

رکیب اصلی تیمول، گاما تـرپینن و       رحال وجود سه ت   ه به
ــی    ــارچی و آنت ــایی، ضــد ق ــارواکرول و  خــواص ضــد باکتری ک
اکسیدانی آنها، خاصیت دارویی و اثرهـاي درمـانی اسـانس ایـن         

همچنـین از نظـر زمـان    .طور کامل تایید مـی کنـد  ه گیاه  را  ب  
برداشت نتایج این تحقیق نشان داد که درصد ترکیبات اصـلی و        

اسانس گیاه مـرزه تابـستاته در مرحلـه رویـشی            تعداد ترکیبات 
بیشتر از مرحله زایشی می باشد بنابراین جهت استفاده کامل از           
خواص دارویی اسانس این گیـاه توصـیه مـی گـردد کـه زمـان                

١.برداشت در مرحله رویشی گیاه باشد

تشکر و قدردانی
ز معاونت محتـرم پژوهـشی دانـشگاه آزاد سـالمی واحـد             ا

ابع مالی این طـرح پژوهـشی را تـامین نمودنـد و     شهرري که من  
کلیه افرادي که ما را در انجام این پژوهش یاري دادنـد تـشکر و    

.قدردانی می گردد

1. Gulluce
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